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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: Даване съгласие за разпореж дане с имоти, внесени от общ ината като 
непарична вноска в капитала на „И ндустриален и логистичен парк -  Бургас“ АД, 
определяне представител на О бщ ина Бургас в общ ото събрание на акционерите на 
„И ндустриален и логистичен парк -  Бургас” АД, определяне начина на гласуване на 
проекто-реш енията

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

М оля на основание чл.31, ал.5 от П равилника за вклю чване неотложни въпроси в 
дневния ред на предстоящ ото заседание на О бщ ински съвет Бургас да вклю чите 
настоящ ата докладна записка, по следните съображения:

В О бщ ина Бургас постъпи покана вх. №  70-00-6287/17 .08 .2018г. от
И зпълнителния директор на „И ндустриален и логистичен парк-Бургас” А Д за свикване 
на общ о събрание на акционерите на дружеството, в която е посочено, че същ ото ще се 
проведе на 02.10.2018 г. от 11:00 часа, а  при липса на кворум, ще се проведе по реда на 
чл.227 от Търговския закон на 16.10.2018 г. от 11:00 часа. В поканата се съдърж а 
определения дневен ред и проекто-реш ения, свързани с даване съгласие за 
разпореж дане с имоти, внесени от общ ината като непарична вноска в капитала на 
„И ндустриален и логистичен парк- Бургас“ АД.

Видно от прилож ените към поканата доказателства, е подадено заявление за 
инвестиционно намерение от страна на „М О Н С И Й Т“ ООД, с ЕИ К 205126136 за 
реализиране на проект за производство на системи за сядане за кина, стадиони, 
аудитории, театри и акустични стенни панели. И нвестицията е в размер на 1 000 000 
евро и ще се реализира на етапи, за срок от 3 до 7 години. П ланувано е първоначално да 
бъдат разкрити от 7 до 40 (четиридесет) нови работни места. За реализиране на 
производството е необходим имот с площ  8000-9000 кв. метра.

Във връзка със заявлението е извърш ено обединяване на два имота и е обособен 
нов П оземлен имот с проектен идентификатор № 07079.605.687, находящ  се в кв.42, по 
плана на ПЗ „С евер“ -  гр. Бургас, целият с площ  8940 кв. м, с граници: 07079.605.395,
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07079.605.391 07079.605.425, 07079.605.398, и 07079.605.397, 07079.605.393,
07079.605.640 по К.К. на гр. Бургас.
Във връзка с постъпилото заявление е извърш ена оценка на пазарната стойност на 

имота, която възлиза на 571 800 лв. /петстотин седем десет и една хиляди и осемстотин/ 
без ДДС. Д анъчната оценка за им ота е в размер на 251 349,00 /двеста петдесет и една 
хиляди, триста, четиридесет и девет/ лева, за което друж еството е представило 
доказателства.

В прилож ения към поканата протокол от заседание на С ъвета на директорите на 
„И ндустриален и логистичен парк -  Бургас” АД, Съветът на директорите предлага 
продаж ната цена на имотите да бъде ф ормирана в съответствие с изготвените от 
независим оценител пазарни стойности на имотите.

Разпоредбите на Глава ш еста от Закона за общ инската собственост изискват 
разпореж дането с дълготрайни активи, които са внесени от общ ината като непарична 
вноска, да се извърш ва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда, 
определен в Н аредбата за условията и реда за упраж няване правата на собственост в 
търговски дружества, участието в граж дански друж ества и склю чването на договори за 
съвм естна дейност от О бщ ина Бургас.

П редвид изложеното Съветът на директорите на „И ндустриален и логистичен 
парк-Бургас“ А Д предлага продажбата да бъде извърш ена след провеж дане на 
публично-оповестен конкурс, при следните минимални конкурсни условия: конкурсна 
цена, срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията, брой разкрити 
работни м еста след изграж дане на обекта в имота, предмет на продажба, размер на 
инвестицията, плътност на застрояване.

Ето защ о, в съответствие с изискванията на чл.51а, ал.4, чл.51б, ал.2 от Закона за 
общ инската собственост, чл.20, ал.4 от Устава на „И ндустриален и логистичен парк -  
Бургас” А Д и на основание разпоредбата на чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното 
самоуправление и м естната администрация и, предлагам, О бщ ински съвет -  Бургас да 
вземе следните

РЕШЕНИЯ:

I. О п р е д е л я ................................................................................ за представител на О бщ ина
Бургас в общ ото събрание на акционерите на „И ндустриален и логистичен парк -  
Бургас” АД, насрочено на 02.10.2018 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум, на 
16.10.2018 г. от 11:00 часа, което да се счита за упълномощ аване по см исъла на чл.226 
от Търговския закон.

II. О правомощ ава представителя в общ ото събрание да гласува по 
предлож енията от дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред: Д ава съгласие да бъде извърш ена продажбата чрез 
публично оповестен конкурс на имот с проектен идентификатор №  07079.605.687, със 
стари идентификатори 07079.605.640 и 07079.605.394, находящ  се в кв. 42 по плана на 
ПЗ „С евер“ -  гр. Бургас, целият с площ  8940 кв. м., с граници: 07079.605.395, 
07079.605.391 07079.605.425, 07079.605.398. и 07079.605.397, 07079.605.393,
07079.605.640 по К.К. на гр. Бургас, за реализиране на проект производство на системи 
за сядане и акустични стенни панели, съгласно спецификациите посочени в 
П рилож ение 1 от заявлението на „М О Н С И Й Т“ ООД, при следните м инимални условия:

1. М инимална конкурсна цена в размер на 571 800 лв. /петстотин седем десет и една 
хиляди и осемстотин лева/ лева без ДДС.

2. Срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията -  не по-дълъг 
от 36 /тридесет и ш ест/ м есеца от датата на склю чване на предварителния договор.
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3. Брой осигурени работни м еста след изграж дане на обекта в имота, предмет на 
продаж ба -  не по-малко от 7 /седем/, които да бъдат поддърж ани за срок не по-кратък от 
5 години.

4. Размер на инвестицията - не по-малко от 350 000 евро (триста и петдесет хиляди 
евро) или левовата им равностойност, изчислена по курс на БНБ (в инвестицията не се 
вклю чва стойността на земята).

5. М инимална плътност на застрояване - 40 % /четиридесет процента/.
6. В договора за продажба да бъдат вклю чени минимум и следните условия към 

купувача:
- да не извърш ва промяна в предназначението за ползване на им ота за срок от 

10 години;
- да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно 

предназначението на имота, съгласно ПУП;
- да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 8 

м есеца от датата на склю чване на договора;
- да извърш и строителството на им ота и да го въведе в експлоатация за 

предлож ения срок;
- да осигури предлож ения брой работни м еста по трудов договор в изградения 

обект и да ги поддърж а за срок не по- кратък от 5 години;
- да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове;
- да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при 

неизпълнение на посочените условия;
- прехвърлянето на правата и задълж енията произтичащ и от договора за 

продажба на трето лице да става само след изрично съгласие на О бщ ото събрание на 
«И ндустриален и логистичен парк -  Бургас» А Д  и на О бщ ински съвет -  Бургас;

- да се предвиди клауза, при прехвърляне правата по договора на трето лице без 
съгласие от страна на О бщ ински съвет - Бургас и О бщ ото събрание на „И ндустриален и 
логистичен парк -  Бургас“ АД, същ ият да се прекратява;

- да се предвидят неустойки в размер минимум от 30%  от продаж ната цена за 
всички форми на неизпълнение задълж енията по договора /за  извърш ване промяна в 
предназначението и ползването на им ота и изградения в него обект, за въвеждане в 
експлоатация на обекта в имота след предлож ения срок и д р ./;

- да  се предвиди неустойка за неосигуряване на предлож ените работни м еста -  
за всяко работно място до 30%  от установената средна годиш на работна заплата за 
страната за съответната година, за всеки м есец от неизпълнението;

- да се предвиди неустойка от минимум 30%  от продаж ната цена за 
неизпълнение размера на инвестицията. -  „ЗА“.

Пот. 2 от дневния ред: Разни. -  съобразно интересите на О бщ ина Бургас.

Приложение: П окана за общ о събрание; Протокол от Съвет на директорите; 
Заявление за инвестиционни намерения; експертна оценка за определяне на пазарната 
стойност.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бурга
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